
Dodawanie 

sylabusów 

modułów do 

systemu USOS

Flicr (sixrevisions)



Niniejszy poradnik powstał na 
podstawie uzupełniania 
sylabusu dla modułu: 
Technologia Informacyjna

Flicr (global language centres)



Flicr (global language centres)

Formatowanie tekstu

Pola tekstowe w USOSie można uzupełniać 
przez przeklejanie tetkstu z edytora tekstu. 
Formatowania nie są zachowywane (pola 
przyjmują czysty tekst).

Elementy formatowania można dodać przy 
użyciu HTML. 
Należy wtedy pamiętać o następującym 
zastrzeżeniu:

Jeśli chcesz używać języka HTML, to ogranicz 
się do znaczników:
a, b, i, u, table, tr, td, em, ul, ol, sub, sup, br, li, p, 
div.

W przypadku korzystania z HTML, prosimy nie 
używać atrybutów „style”, ani innych atrybutów 
wpływających w skomplikowany sposób na 
wygląd elementów, w szczególności również tych 
zmieniających rozmiar i kolor tekstu; wpisywany 
tutaj tekst może być w przyszłości wyświetlany w 
wielu kontekstach (nie tylko w USOSweb), nie 
zawsze wybrany przez Ciebie rozmiar lub kolor 
będzie adekwatny. 



Po zalogowaniu wybieramy MODUŁY DODATKOWE



Następnie wybieramy SYLABUSY



Wybieramy CYKL DYDAKTYCZNY
W moim przypadku nie było widać przedmiotów pod linkiem dla całego roku
akademickiego, a jedynie po wskazaniu konkretnego semestru.



Wybieramy moduł, dla którego będziemy uzupełniali sylabus



Informacje ogólne 
w przypadku 
mojego przedmiotu 
były w dużej mierze 
wypełnione 
automatycznie



Struktura Informacji 
szczegółowych jest 
dokładnie taka 
sama jak szablon 
sylabusa

Efekty 
kształcenia dla 
kierunku nie są 
jeszcze 
wprowadzone 
do USOSa

Symbol i numer
nadawane są 
automatycznie



Aby dodać 
nowy efekt 
kształcenia 

wybierz 
DODAJ



Przed 
przystąpieniem do 
edytowania treści 
kształcenia należy 
zapisać formularz 
przyciskiem 
ZAPISZ na dole





Aby dodać 
nową treść 
kształcenia 

wybierz DODAJ



Symbol i numer
nadawane są 
automatycznie

Naciśnij EDYTUJ
aby przejść do listy 

wyboru 
wprowadzonych 

wcześniej efektów 
kształcenia 



Zaznacz efekty 
pasujące do 
edytowanej 
treści 
kształcenia i 
potwierdź OK



W tym polu proponuję podawanie strony 
podstrony ZLiK Dydaktyka, czyli

http://kognitywistyka.amu.edu.pl/?page_id=8

Aby na tej stronie zamieścić link do 
materiałów dydaktycznych proszę o 
kontakt: Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl

http://kognitywistyka.amu.edu.pl/?page_id=8
mailto:Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl


Struktura działu 
Informacje 
dodatkowe również 
odpowiada 
szablonowi 
sylabusa

Wypełnione 
i dopasowane na 
podstawie wcześniej 
podanych informacji

UWAGA na kolejność. 
Powyżej 10 efektów 
kształcenia wyświetla 
w niepoprawnej 
kolejności



Predefiniowana liczba pól. 
Jeśli liczba pozycji w 
sylabusie przekracza zadaną 
tutaj proponuję łączyć 
podobne pozycje tak jak 
w pierwszym wierszu



Po zakończonej pracy 
ZAPISZ zmiany



Uwagi odnośnie tej prezentacji 

proszę kierować na 

Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl

Flicr
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